
MP C2030/MP C2530

Oszczędne i kompaktowe kolory



Kolor dla wszystkich 
profesjonalnych biur

Wymagania związane z wydrukami kolorowymi w biurach rosną coraz bardziej. Obecnie kolor jest już 
standardem outsourcing dokumentów pochłania cały budżet. Ricoh Afi cio™MP C2030/MP C2530 to 
idealna alternatywa. Produktywne, elastyczne oraz kompaktowe to zdecydowanie najważniejsze cechy 
tej serii urządzeń. Odkryj, jak wszystkie możliwości, których wymagasz mogą zmieścić się w tak małym 
urządzeniu.

• Uzyskaj idealną ostrość i jakość wydruków kolorowych dzięki nowemu tonerowi w technologii PxP™.

• Doskonała i niezmienna produktywność przy prędkościach 20/25 str/min.

• Dupleks przy prędkości simpleksu.

• Szeroka gama obsługiwanych mediów.

• Wszystko czego potrzebujesz: kopiowanie, drukowanie, skanowanie oraz faksowanie (opcja).



Zabezpiecz cały obieg dokumentów 

Znakomite kolory

Twoje kolorowe wydruki będą świeże i dokładne dzięki 
nowemu tonerowi w technologii PxP™. Jakość pozostaje taka 
sama nawet przy dłuższych pracach. Rozdzielczość druku to 
idealne 600dpi. 

Szeroki zakres obsługiwanych mediów

Zwykłe wydruki, ulotki? MP C2030/MP C2530 posiada realny 
szeroki zakres obsługiwanych typów papieru. Obsługują 
rozmiary pomiędzy A3 i A6 od delikatnej gramatury (52 g/m² 
z tacy ręcznej) do dużej (256 g/m² z standardowych kaset lub 
tacy ręcznej). Błyszczący i powlekany papier lub karton mogą 
być wykorzystane z łatwością, nawet koperty i folie można 
wykorzystać poprzez standardową tacę ręczną. 

Pamiętamy o środowisku, a Ty?

‘Środowisko’ to nie tylko kolory dla Ricoh – to również 
podejście. Nasz toner PxP™ (polyester x polimeryzacja) 
ma zdecydowanie mniejszą emisję dwutlenku węgla niż 
zwykłe konwencjonalne tonery. Zdecydowaną zaletą jest to, 
że MP C2030/MP C2530 posiada dupleks w standardzie. 
Oszczędność papieru doskonale wpływa na środowisko jak i 
na budżet Twojej firmy.   

Niezawodne silniki 

Silniki MP C2030/MP C2530 są owocem wieloletniej 
pracy i doświadczenia jakie zdobyło Ricoh. Nowy system 
tandemowych bębnów daje Ci pewność jakiej potrzebujesz. 
Uproszczona droga papieru zmniejsza ryzyko zacięć papieru 
dzięki czemu Twoje urządzenie jest ciągle dostępne. Przy 
maksymalnej pojemności papieru (1,600 arkuszy) możesz 
zapomnieć o ciągłym dokładaniu papieru do podajników. 

Standardowe możliwości drukowania

Nowe MP C2030/MP C2530 posiada wszystkie podstawowe 
funkcjonalności drukarki już w standardzie ! Ciesz się 
funkcjonalnościami dzięki prostemu w obsłudze i opartemu na 
czytelnych ikonach sterowniku RPCS™ wraz z opcjonalnym 
sterownikiem PCL. Dodatkowo Twoje monochromatyczne 
oraz kolorowe wydruki z łatwością możesz posortować 
elektronicznie.

Doskonała produktywność

Drukowanie w dupleksie przy prędkości simpleksowej – nie 
wszystkie maszyny tak potrafią. MP C2030/MP C2530 drukuje 
i kopiuje przy prędkościach 20/25 str/min monochromatycznie 
jak i w kolorze. Pierwszy wydruk otrzymujemy po mniej niż 
6,5 sekundy w przypadku wydruku monochromatycznego 
natomiast w pełnym kolorze poniżej 9,5 sekundy. 



MP C2030/MP C2530

www.ricoh.eu

KOPIARKA

Proces kopiowania: Suchy elektroczniny system transferowy

Prędkość kopiowania: MP C2030: C/B, pełny kolor: 20 kopii na minutę
 MP C2530: C/B, pełny kolor: 25 kopii na minutę

Rozdzielczość: 600 dpi

Wielokrotna kopia: Do 999

Czas nagrzewania: poniżej 25 sekund1

First output speed: Czarno - biały: Poniżej 6.5 sekundy
 Pełny kolor: Poniżęj 9.5 sekundy

Powiększenie: 25 - 400% (w 1% krokach)

Pamięć: Standardowo: 512 MB

Pojemność wejściowa papieru: Standardowo: 2 x 250-arkuszowe kasety
 1 x 100-arkuszowa taca ręczna
 Maksymalnie: 1,600 arkuszy

Pojemność wyjściowa papieru: Maksymalnie: 550 arkuszy

Rozmiary papieru: A6 - A3 

Gramatury papieru: Kaseta 1: 60 - 256 g/m²
 Kaseta 2: 60 - 169 g/m²
 Taca ręczna: 52 - 256 g/m²
 Dupleks: 60 - 105 g/m²

Wymiary (D x G x W): 587 x 655 x 845 mm (z ARDF)

Waga: Poniżej 100 kg (z ARDF)

Źródło zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy: W trakcie pracy: Maksymalnie 1,680 W1

DRUKARKA

Prędkość wydruku: MP C2030: C/B, pełny kolor: 20 wydruków na minutę
 MP C2530: C/B, pełny kolor: 25 wydruków na minutę

Języki drukarki: Standardowo: RPCS™
 Opcja: PCL5c, PCL6

Rozdzielczość: 600 dpi

Interfejsy: USB 2.0 Host
 USB 2.0 Device
 Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX

Obsługiwane środowiska: Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008
 IBM iSeries
 AS/400-using OS/400 Host Print Transform

SKANER

Prędkość skanowania: C/B: 41 obrazów na minutę (LEF, A4)
 Pelny kolor: 26 obrazów na minutę

Rozdzielczość: Maksymalnie 600 dpi

Rozmiary oryginałów: A5 - A3

Formaty wyjściowe: PDF/JPEG/TIFF/High compression PDF

Dołączone sterowniki: TWAIN Sieciowy

OPROGRAMOWANIE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (opcja)
Sieć: PSTN, PBX

Kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3

Prędkość modemu: Maksymalnie 33.6 Kbps

Rozdzielczość: 200 x 100/200 dpi

Metoda kompresji: MH, MR, MMR, JBIG 

Prędkość skanowania: 36 arkuszy na minutę

Pamięć: Standardowo: 4 MB

Wsparcie pamięci: Godzina

INNE OPCJE

Kaseta na 500 arkuszy, 2 x kasety na 500 arkuszy, Stolik pod urządzenie, Wewnętrzna 
taca faksu, Taca boczna, Moduł PCL, Faks, Tusz do stępla faksu, Moduł zabezpieczenia 
danych przed kopiowaniem, PictBridge, Intefejs do terminala zewnętrznego typ A, 
Interfejs licznika, @Remote.

1  Czas nagrzewania i pobór mocy mogą się różnić w zależności od warunków oraz 
otoczenia maszyny.

O dostępność modeli, opcji oraz oprogramowania pytaj u swojego lokalnego 
dostawcy Ricoh. 

SPECYFIKACJA

Certyfi kat ISO9001: 2000
Certyfi kat ISO14001

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane
aby spełniać wymogi dotyczące wydajności
energetycznej EC ENERGY STAR.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfi kacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Kolor rzeczywistego produktu może się różnić
od prezentowanego w niniejszej broszurze.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą
być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane
w częsci lub całości ani wykorzystywane
w innych opracowaniach bez uprzedniej,
pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.
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